Cetvelsiz de Olur!

E

ski Yunan matematikçileri cetvel ve pergel yard›m›yla
yap›lan çizimler çok ilgilendirirdi. Çünkü Eflatun’a göre,
do¤ru ve daire, geometrik flekiller aras›nda mükemmel
olan tek flekillerdi. “Mükemmel” ne demekse…
Bir örnek verelim. ‹ki noktan›n tam ortas›ndaki noktay› cetvel ve pergelle bulal›m. A ve B noktalar› verilmifl olsun. Bu iki
noktan›n tam ortas›ndaki P noktas›n› pergel ve cetvelle bulaca¤›z.
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Pergel ve cetvelle P noktas›n› bulma yöntemi flöyle (Afla¤›daki flekilden izleyin):
AB do¤rusunu cetvelle çizelim.
A merkezli AB yar›çapl› bir daire çizelim. Bu daireye O
ad›n› verelim.
3. Sonra B merkezli AB yar›çapl› ikinci bir daire çizelim.
Bu daireye O1 ad›n› verelim.
4. Bu iki dairenin kesiflti¤i noktalara C ve D diyelim.
CD do¤rusunu çizelim.
CD do¤rusuyla AB do¤rusunun kesiflti¤i nokta, bulmak istedi¤imiz P noktas›d›r.
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“Benim daha kolay bir yöntemim var: Cetvelle A ve B aras›ndaki mesafeyi ölçerim, yar›s›n› al›p P noktas›n› bulurum,”
derseniz, yanl›fl olur; çünkü cetvelimiz ölçmeye de¤il, verilmifl
iki noktadan geçen do¤ruyu çizmeye yarayan bir cetveldir. Yani cetvel derecelendirilmemifl, üstünde hiç yaz› ya da iflaret bulunmayan dümdüz bir cetvel…
Eski Yunanl›lar pergel ve cetvel kullanarak birçok çizim
yapm›fllard›r. Örne¤in düzgün üçgen (yani eflkenar üçgen), düzgün dörtgen (yani kare), düzgün beflgen, düzgün alt›gen ve düzgün 15-gen çizmesini biliyorlard›. Ayr›ca, e¤er düzgün bir n!gen
verilmiflse, düzgün 2n-gen çizebiliyorlard›. Düzgün yedigen ve
17-gen yapmay› bilmiyorlard›. Düzgün yedigen cetvel ve pergelle çizilemez, bunu Gauss kan›tlad›. 30 Mart 1796’da 19 yafl›ndaki Gauss düzgün 17-geni pergel ve cetvelle çizmeyi baflard›.1
Eski Yunanl›lar›n yapamad›klar› baflka çizimler de vard›.
1. Bir aç›y› üç eflit parçaya bölemiyorlard›. Baz› aç›lar üçe
bölünebilir, örne¤in 90, 135, 180, 270 derecelik aç›lar pergel ve
cetvelle üçe bölünebilir, ama Yunanl›lar her aç›y› üçe bölmesini
1

Gauss flu teoremi de kan›tlam›flt›r: Düzgün bir n-genin cetvel ve pergelle çizilek
bilmesi için 22 + 1 biçiminde yaz›labilen sonlu tane p1, …, ps asal say›s› için ve
bir r tamsay›s› için, n = 2rp1 … ps eflitli¤inin geçerli olmas› gerekli ve yeterlidir.
3
k
Örne¤in düzgün 257 çizilebilir, çünkü 257 asald›r ve 22 + 1’e eflittir. 22 +1 bik
2
çiminde yaz›lan asal say›lara Fermat asallar› denir. Hangi k’lar için 2 +1 say›s›n›n asal oldu¤u bugün hâlâ bilinmiyor. Bu konuda Matematik ve Korku adl›
kitab›mdaki Asal Say›lar adl› yaz›ya bakabilirsiniz.
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bilmiyorlard›. Örne¤in 60 derecelik aç›y› üçe bölemiyorlard›.2
2. Alan› verilmifl bir dairenin alan›na eflit bir kare çizemiyorlard›.3
3. Birim uzunluk verilmiflse, √3 uzunlu¤unu çizemiyorlard›.
Matematikçiler yüzy›llar boyunca yukardaki çizimleri yapmaya çal›flt›lar. Daireyle do¤ru mükemmel olduklar›na göre,
cetvel ve pergelle her çizimin yap›labilece¤ine inan›yorlard›. Bu
çizimlerin imkâns›z olduklar› 18’inci yüzy›lda anlafl›ld›.4 Anlafl›ld› ama, hâlâ daha bu çizimleri yapmaya çal›flan amatörler
vard›r. Boflu bofluna… Bu çizimlerin yap›lamayaca¤› matematiksel olarak kan›tlanm›flt›r.
Geçen y›l ‹spanya’da bir konferansta, bir arkadafl›m, pergel
ve cetvelle elde edilebilecek her noktan›n asl›nda yaln›zca pergelle elde edilebilece¤ini söyledi. Bu bir teoremmifl ama kan›t›n› bilmiyormufl. Ben de bilmiyorum.5 Ama, Özlem Beyarslan’la
u¤raflt›k ve yaln›zca pergel kullanarak iki noktan›n orta noktas›n› bulmay› baflard›k.
Buraya, Sahir Karakaya, Dr. Zekeriya Güney ve Dr. Tanju
Ertunç’un çözümlerini aktaraca¤›m.
A. Önce, AB do¤rusu üstünde, &AB& = &BE& eflitli¤ini sa¤layan bir E noktas› bulal›m:
1) B merkezli, &AB& yar›çapl› daireyi çizelim. Bu daireye
X1 diyelim.
2

3
4

5

Bir aç›y› 2, 4, 8… eflit parçaya bölmek kolayd›r. Bir do¤ru parças›n› da cetvel
ve pergelle istedi¤imiz kadar eflit parçaya bölebiliriz. E¤er cetvel derecelendirilmiflse, her aç› üçe bölünebilir (H.M. Cundy ve A.P. Rollette, Mathematical
Models, Oxford University Press, 1961).
Arflimet, çok zekice (ama baflar›s›z) bir yöntemle böyle bir kare ararken, 3 +
10/71 < p < 3 + 1/7 eflitsizliklerini kan›tlam›flt›r.
Bu imkâns›zl›klar› kan›tlamak için biraz modern cebir (daha do¤rusu cisimler
kuram›) bilmek yeterlidir. Matematik bölümlerinde, ikinci ya da üçüncü y›lda
kan›tlan›r bu teorem genellikle. Dileyen, Ian Stewart’›n Galois Theory adl› kitab›ndan kan›tlar› okuyabilir.
Sonradan ö¤rendi¤ime göre, bu teoremi 1672’de Mohr kan›tlam›fl ve teorem
daha çok Mascheroni (1797) teoremi ad›yla biliniyormufl.
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2) A merkezli, &AB& yar›çapl› daireyi çizelim. Bu daireye
X2 diyelim.
3) Bu iki dairenin iki kesifliminden herhangi birine C ad›n› verelim.
4) C merkezli, &CB& yar›çapl› daireyi çizelim. Bu daireye
X3 diyelim.
5) X1 ile X3’ün A olmayan kesiflim noktas›na D diyelim.
6) D merkezli, &DB& yar›çapl› daireyi çizelim. Bu daireye
X4 diyelim.
7) X1 ile X4’ün C olmayan kesiflim noktas›na E diyelim.
Bu E noktas› diledi¤imiz noktad›r. Bunun kan›t›n› okura b›rak›yorum.
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B. fiimdi, AB’nin orta noktas›n› bulaca¤›z. Yukardaki flekilden yaln›zca E’yi akl›m›zda tutal›m. Afla¤›daki flekilden izleyin:
1) A merkezli, &AB& yar›çapl› daireyi çizelim. Bu daireye
(yukardaki gibi) X2 diyelim.
2) E merkezli, &EA& yar›çapl› daireyi çizelim. Bu daireye
X5 diyelim.
3) X2’yle X5’in kesiflti¤i iki noktaya F ve F' diyelim.
4) F ve F' merkezli, &FA& ve &F'A& yar›çapl› daireleri çizelim. Bu dairelere X6 ve X6' diyelim.
5) X6' ve X6 daireleri iki noktada kesiflirler. Bunlardan biri
A noktas›d›r. Öbür noktaya G diyelim.
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G noktas›, AB do¤ru parças›n›n orta noktas›d›r. Bunu kan›tlayal›m.
AEF ve AFG üçgenlerine bakal›m. Her ikisi de ikizkenar
üçgendir ve ortak aç›lar› vard›r (FAB aç›s›.) Dolay›s›yla bu iki
üçgen benzer üçgenlerdir ve Tales teoremini uygulayabiliriz. Bu
olguya &AB& = &AF& eflitli¤ini katarsak diledi¤imizi kan›tlar›z.
Ayr›nt›lar› okura b›rak›yorum.

61

